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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

18.401/22.07.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

2019. július ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely, Bolyai utca 17. sz. alatti 

ingatlannak az ügykezelésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18.402/22.07.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóság – Vagyonkezelési, közszolgálati és vállalatirányítási osztály 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Könyvtárnak az 534/01.07.2019. sz. átiratát, amelyet a Maros 

Megyei Tanácsnál a 16565/02.07.2019. sz. alatt iktattak, 

Tekintettel, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

297. és az utána következő cikkely és a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 287/2009. sz. Törvény 

867. és 868. sz. cikkely előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés ”c” betű előírásai alapján, megerősítve a (4) bekezdés ”a” betű, valamint a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

határoz: 

 

1. cikkely A Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatti ingatlan, könyvtár rendeltetésű, MS-II-m-A-

15486 LMI kóddal rendelkező történelmi műemlék ”Teleky Bolyai Könyvtár”, ügykezelési jogának 

a birtokosa, a Maros Megyei Könyvtár. 

2. cikkely Az 1. cikkely értelmében, az ügykezelési jognak a birtokosának, a Közigazgatási 

Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 300. cikkelye által előírt 

jogai és kötelességei vannak. 

3. cikkely Az ügykezelési jogot a telekkönyvbe, a Maros Megyei Könyvtár által lesz bejegyezve, a 

jelen okirat keltezésétől 30 napon belül. 

4. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával és a 

Maros Megyei Könyvtárral, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

  



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

18.402/22.07.2019. sz. 

VI/D/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely, Bolyai utca 17. sz. alatti 

ingatlannak az ügykezelésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázására vonatkozóan 

 

A Könyvtárnak a központi székhelye Marosvásárhely Municípium, George Enescu utca 2 sz. alatt 

van, a Könyvtár keretében pedig három lakónegyedi könyvtár működik, mint kirendeltség – 1. sz. 

kirendeltség – Kárpátok Sétány, 3. sz. Kirendeltség – Kövesdomb, 4. sz. kirendeltség – Somostető, 

Speciális Gyűjtemények Irodája, „Teleki – Bolyai” Könyvtár (Bolyai utca 17. sz. és a részlegek a 

Park Komplexum keretében (Városháza utca 2 sz.), mindeniknek külön székhelye van. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a megye köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak, amelyekben 

kulturális intézmények végzik a tevékenységeiket, ügykezelésbe való adására vonatkozó 35/2003. 

sz. Határozatával, a Marosvásárhely, Brassó utca 1 sz., 1848 sugárút 37 sz. és Kárpátok Sétány 51 

sz. alatti tömbházak földszintjén található helyiségeket, amelyekben a Megyei Könyvtár folytatja a 

tevékenységét, ennek az intézménynek az ügykezelésébe adták át. 

Ami a Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatti ingatlant illeti, amely Maros Megye 

köztulajdonának része, amelyben a ”Marosvásárhely-i Teleky Bolyai ” Könyvtár folytatja 

tevékenységét, intézmény, amely a Könyvtárnak van alárendelve, az ügykezelési jog nem volt 

világosan átadva a Megyei Könyvtárnak. 

A Megyei Könyvtár, az 534/01.07.2019. sz. átirattal, amely a Maros Megyei Tanácsnál a 

16565/02.07.2019. sz. alatt volt iktatva, kéri a Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatti ingatlannak 

az ügykezelési jogának az átadását. 

Tekintettel a fennebbiekre, a könyvtár rendeltetésű, történelmi műemlék, LMI: MS-II-m-A-15486 

kód, Marosvásárhely, Bolyai utca 17 sz. alatt található ingatlan felett, a Maros Megyei Könyvtárnak 

az ügykezelői minőségének egyes aspektusaink a tisztázását javasoljuk. 

Az előbbiek értelmében, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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